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Onderhoud uw lichtreclame!
Onderhoud aan uw lichtreclame is van groot belang. Niet alleen omdat uw reclame er netjes uit blijft zien, 
ook de technische staat is erg belangrijk. Het is natuurlijk niet gewenst dat bijvoorbeeld door een defect of 
schade delen van de lichtreclame los raken, waardoor een stroomstoring of soms zelf brand kan worden 
veroorzaakt. Een slecht verlichtte en met mos begroeide lichtreclame geeft uw bedrijf een onverzorgde 
uitstraling en dat wilt u niet! Periodiek onderhoud verlengt ook de levensduur van uw reclame. U kunt bij 
Mediasign een onderhoudsovereenkomst afsluiten.

Onderhoud overeenkomst
Tijdens het onderhoud wordt er door ons aandacht besteed aan zowel het uiterlijk als de technische staat 
van o.a.: de verlichting, de belettering, het lakwerk, de constructie en de elektrotechnische kant van de 
installatie. Kleine reparaties worden uitgevoerd en storingen verholpen. Oude TL-buizen en starters met hun 
beperkte levensduur worden preventief vervangen, de lichtreclame wordt in- en uitwendig gereinigd en de 
eventuele tijdklok wordt weer op tijd gezet. Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat eventuele schade beperkt 
blijft. Ter vergelijking: uw auto wordt ook minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd en krijgt ook regelmatig een 
wasbeurt.

Statusrapportage
U krijgt een overzichtelijk statusrapport van uw lichtreclame en een overzicht van de werkzaamheden welke 
zijn uitgevoerd. Met een onderhoudsovereenkomst bent u ervan verzekerd dat wanneer er ondanks het 
reguliere onderhoud toch een storing aan de verlichting optreedt, wij deze binnen ….. werkdagen zullen 
herstellen! Ook van grotere mankementen/onvolkomenheden wordt u op de hoogte gebracht, krijgt u een 
advies op maat en een aanbieding voor het herstel ervan.

Onderhoudsbeurt
Naast het reguliere onderhoud kunt u ook kiezen voor een eenmalige onderhoudsbeurt. Vooral voor wat 
oudere reclames kan dit zinvol zijn. Wij onderhouden ook reclames welke niet door Mediasign geleverd zijn! 
Aan de hand van uw wensen doen wij u graag een passende aanbieding zodat u jarenlang verzekerd bent 
van een goed ogende, naar behoren functionerende en veilige lichtreclame. 
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KOSTEN PER JAAR: € 625,00

HET ONDERHOUD GESCHIEDT PER ABONNEMENT.
Het contract geldt voor een jaar en wordt telkens opnieuw verlengd met een jaar,
met een maximum van 5 jaar na datum ingang contract.

INGANGSDATUM:        -        -       

Het onderhoud omvat de volgende werkzaamheden (LED, lichtbakken, neoninstallaties).

• Reinigen aan de binnen- en buitenzijde.
• Controle van de elektrische installatie, waaronder:
 - Transformatoren.
 - Led modules.
 - Storingen aan bekabeling elektrische installatie.
 - Neonglas
• Controle op kapotte onderdelen, waaronder:
 - Scheuren in tekstplaten of doosletters.
 - Beschadigingen aan het frame of behuizing.

Eventuele schade of storingen worden op nacalculatie door ons verholpen.
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Naam:

Straat:

Plaats:

Locatie installatie:

Reclame:

Contractnummer:

Contactpersoon:
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Tijdens de duur van het contract garandeert dat de installatie naar behoren werkt. Verdere kosten, 
behoudens reparatie voortvloeiend uit de bijzondere bepalingen, dan het hierboven vermelde bedrag 
worden gedurende 5 jaar niet in rekening gebracht.

Aantal controle- en onderhoudsbezoeken
1 x per jaar een preventief onderhoud, dit betreft grondig in- en uitwendig reinigen.

Toegang tot de apparatuur
De abonnee zorgt dat tijdens de werkzaamheden de installatie voor onze servicemonteur
goed toegankelijk is.

Tijdstip van de werkzaamheden
De controle- en onderhoudswerkzaamheden zullen tijdens normale dagelijkse werkuren plaatsvinden.

Betaling
De betaling geschiedt vooraf, eerste bij ingaan van het contract, na facturering. 

Bijzondere bepalingen
Uitgesloten zijn alle schades voortvloeiend uit oorzaken van buitenaf (extreme weersomstandigheden, 
vandalisme, etc.). Storingen aan de installatie dienen binnen 24 uur te worden gemeld. De responstijd 
bedraagt 2 werkdagen. Reparaties die nodig zijn en niet vallen onder het contract worden uitgevoerd na 
schriftelijke prijsopgave onzerzijds en opdrachtbevestiging uwerzijds. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaard voor schade ontstaan door het onjuist functioneren van de installatie. Opzegging kan eenzijdig 
plaatsvinden wanneer door derden onoordeelkundig werkzaamheden aan de installatie zijn uitgevoerd.

Prijzen
Alle in deze overeenkomst genoemde prijzen zullen, indien nodig, eenmaal per jaar aangepast worden aan 
het algemene prijspeil in Nederland. De cliënt heeft het recht om binnen 30 dagen na het bekend worden 
van een prijsverhoging deze overeenkomst op te zeggen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief de eventuele 
huur van een hoogwerker.

Voor het overige gelden onze Algemene Leveringsvoorwaarden van het door SI’BON Erkend Signbedrijf.

Handtekening akkoord: 

Datum:        -        -       
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